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Bevezetés
Napjainkban a nagypolitika - és ezáltal a napi politizálás - egyik legfontosabb és 
leggyakrabban előforduló témája Kelet-Európa országaiban, így Magyarországon is, 
az európai uniós csatlakozás kérdése. A napi politizálásban ez úgy jelentkezik, hogy 
alig van olyan terület, csoport, vagy akár személy, amit vagy akit valamilyen módon ne 
érintene a dolog. Joggal teszi fel a kérdést Szépe György „Az európai »csatlakozás« 
néhány nyelvi vonatkozása” című tanulmányában: „Voltaképpen ki »csatlakozik«? A 
kormány szervek vagy az egész társadalom?” A válasz erre a kérdésre az, hogy „.. .egy 
olyan óriási kihatású történelmi lépésről van szó, amely az egész - aktív - társadalom 
részvétele nélkül nem lehetséges” (Szépe, 2001: 72).

Ugyanebben a tanulmányban fogalmazza meg véleményét a civil szféra feladatairól 
a csatlakozással kapcsolatosan: „A feladatot abban látom, hogy az állampolgár külön
féle szerepeinek (szabad munkavállalónak, kereskedőnek, turistának stb.) szükségletei 
szempontjából gondoljuk végig az új helyzetet. (A jogharmonizáció, a kormányzati 
dokumentumok fordítása stb. ügyét hagyjuk a kormányzatra.) Vagyis a civil szféra ne 
támaszkodjon mindenben - a régi módon - a hivatalos szférára; de ne is hagyja, hogy 
helyette a kormány döntsön szakmai illetékességén kívül eső dolgokban” (i. m. 72).

A civil szférához tartozó egyik sajátos szervezetcsoport, a szakszervezetek szem
pontjából a fenti megállapításokban jelzett problémák - státuszukból következően - 
összetett formában jelentkeznek. Ezek a szervezetek ugyanis egyrészt kapcsolatban 
vannak az adott ország kormányával, másrészt tagjai az európai és a nemzetközi 
szakszervezeti mozgalomnak.

Bennünket jelen esetben az európai vonatkozások érdekelnek. Ebből a szempontból 
a magyar szakszervezetek a csatlakozás folyamatába két csatornán keresztül is illesz- 
ked(het)nek: egyrészt a hivatalos kormánypolitikán keresztül (ez pillanatnyilag csak 
formális), valamint az Európai Szakszervezeti Szövetségen (ESZSZ) keresztül, amely
nek jelenleg a magyar szakszervezeti konföderációk túlnyomó része teljes jogú tagja. 
Kimondható tehát, hogy a szakszervezetek már „csatlakoztak”. Ez politikailag furcsa 
helyzetet jelent, hiszen míg a szakszervezetek az ESZSZ útján, amely egy sor EU 
testületben képviselteti magát, közvetlenül befolyásolhatják belülről az uniós politikát, 
addig az illetékes kormányzati testületekben legfeljebb formálisan kapnak helyet.

Nyelvi szempontból is rendkívül izgalmas a helyzet vizsgálata, hiszen az ESZSZ 
nyelvpolitikájából következtetni lehet a csatlakozás utáni uniós nyelvpolitika várható 
alakulására.
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Claude Truchot azt írja „Az Európai Közösség nyelvpolitikájának kibontakozása” 
című tanulmányában, hogy „Az európai intézményeken belül a nyelvek státusza jogilag 
szabályozott. Az alapelv az, hogy az EK szervezeteiben használt hivatalos nyelvek 
összhangban legyenek a tagállamokban használtakkal” (Szépe és Derényi, 1999: 181). 
„Az irodákban és a szekciókban folyó üléseken az említett nyelveken (t. i. a tagországok 
nyelvén) szimultán tolmácsolás zajlik. A mindennapi nyelvhasználatot és az informális 
kapcsolatokat azonban nem a hivatalos szövegek uralják” (p. 182).

Trochut ebben tanulmányában azt is említi, hogy voltak kutatások az EU intézmé
nyein belüli nyelvhasználatról (Scaranuzza 1978, Fosty 1985), amelyek azt mutatták, 
hogy a szervezet bővítésének következményeként erősödött az angol és a francia nyelv 
szerepe, ezen belül az 1985-ös felmérés egyértelműen az angol nyelv előretörését és a 
francia visszaszorulását jelezte. A szerző ezt a jelenséget pozitívnak tartja, és idézi a francia 
újságíró és esszéista, Alain Mincet, aki az 1988-ban megjelent La grande illusion című 
művében támadja a franciaországi nyelvi protekcionizmust, amit Európa megteremtése 
elé gördített akadálynak tart: „Európa csak attól a naptól fogva fog létezni, amikor az 
angol jogilag vagy ténylegesen közös nyelvvé válik, és amikor az európaiak két 
nyelvvel fognak együtt élni: az anyanyelvűkkel és az angollal” (p. 187).

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban Truchot azt írja, hogy az EU nyelvpolitikájának 
kialakításánál alapvetően két irányvonal között lehet választani: „Az egyik politikai 
érdekcsoportokat szolgálna, és speciális, hivatalos nyelvi státuszt biztosítana az angol
nak a közös politikában. [...] A másik irányzat az európai többnyelvűség. [...] Az 
egyértelmű irányelvek hiánya miatt azonban egy harmadik irányvonal látszik megva
lósulni, ami részben magában foglalja a gazdasági kényszer elsődlegességét a nyelvi 
elvárásokkal szemben, másrészt olyan nyelvi eszközök biztosítását, amelyek a közös 
nyelvpolitika, első lépésként pedig a közös piac kialakításához szükségesek. Ezek a 
nyelvi eszközök a LINGUA program keretein belül alakulnak ki, és a nyelvtanítás, 
illetve nyelvváltás előmozdítását szolgálják” (p. 188). „Amint az napjainkban egyre 
nyilvánvalóbbá válik, az az irányvonal, amelyik az EK testületéinek nyelvpolitikáját 
alakítja, az angolnak tényleges hivatalos nyelvi státuszt, vagyis uralkodó szerepet 
biztosít az alapvető tevékenységi körökben; nem tudja azonban biztosítani az európai 
többnyelvűség előretörését és jövőjét” (p. 189).

A továbbiakban megvizsgáljuk, igazolja-e az ESZSZ gyakorlata a fenti megállapí
tásokat, ezen belül foglalkozunk a nyelvoktatás kérdéseivel, a tanácskozások munka
nyelvével, az oktatás területén a kurzusok, az oktatási segédanyagok és a multimédiás 
anyagok nyelvével, valamint a szervezetek egymás közötti kommunikációjának nyelvi 
kérdéseivel.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség - ESZSZ (European Trade Union Confedera
tion, Confédération Européenne Syndicale, Europäischer Gewerkschaftsbund -ETUC, 
CES, EGB) 1973-ban alakult az akkori Gazdasági Közösség tagállamainak szaksz
ervezeti szövetségeiből, valamint európai ágazati szövetségeiből, majd később 
bővítette tagságát a Közösségen kívüli országok szakszervezeti szövetségeit is 
bevonva. 1997-re 28 európai ország 62 országos szakszervezeti konföderációját és 
14 európai ágazati szövetséget tömörít, összességében közel 57 millió munkavállaló 
érdekeit képviseli.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség több, speciális feladatra szakosodott szerve
zetet hozott létre, ezek között az Európai Szakszervezeti Intézetet (European Trade
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Union Institute, ETUI), amelynek feladata a kutatás, valamint az Európai Szakszerve
zeti Akadémiát (European Trade Union College, Akademie Syndicale Européenne, 
Europäische Gewerkschaftsakademie- ETUCO,ASE, EGA), amelynek feladata a képzés.

1985, az úgynevezett Val Duchesse tanácskozás óta, amikor Jacques Delors össze
hívta Brüsszelbe a szociális partnerek európai képviselőit, az ESZSZ aktív szerepet 
játszik az EU politikájának, főleg oktatáspolitikájának alakításában, amely meghatáro
zó része a munkavállalók számára legfontosabb kérdésnek, a foglalkoztatáspolitikának. 
Az oktatással és képzéssel kapcsolatos kérdések előkészítésének és a döntések végre
hajtásának operatív szerve az Európai Szakszervezeti Akadémia, illetve az azzal szerves 
kapcsolatban lévő Oktatási Tanács.

Az Európai Szakszervezeti Akadémia (ESZA) 1990-ben jött létre azzal a céllal, 
hogy az európai szakszervezetek képzéseinek egyre markánsabb európai dimenziót 
adjon. Ebből a célból az ESZA az európai országokban tanfolyamokat szervez, és a 
speciális igényeknek megfelelő tananyagokat és oktatási programokat alakít ki. Ezen 
kívül segíti az egyes országok szervezetei közötti együttműködést azzal, hogy nemzet
közi oktatási projektumokat indít. A jelölt országok szakszervezeteinek bevonása a 
különböző képzési projektumokba és tanfolyamokba különösen hangsúlyos feladatként 
jelenik meg az akadémia programjában, melynek célja ezeknek a szervezeteknek a 
felkészítése a csatlakozásra.

Az Európai Szakszervezeti Akadémia nyelvi programjai 
Tekintettel arra, hogy a ESZA fő feladata, létrehozásának deklarált célja egy közös 
európai szakszervezeti kultúra létrehozása - ami viszont a különböző országok szak
szervezeti képviselői közötti megfelelő kommunikáció nélkül nem valósítható meg -, 
így a nyelvoktatás kérdése kezdettől fogva prioritást élvezett az akadémia programjá
ban. Az első angol tanfolyamra már 1992-ben sor került, azóta rendszeresen szervez az 
akadémia nyelvtanfolyamokat a három hivatalos nyelv (angol, francia, német) valame
lyikében, vagy mindháromban. A kilencvenes évek végén bővült a kínálat, amennyiben 
az európai üzemi tanácsok tagjai, valamint a közép- és kelet-európai országok számára 
speciális tanfolyamokat is szerveztek.

Az ESZA által szervezett tanfolyamok jellegzetessége, hogy a nyelvoktatási célokat 
összekötik aktuális szakszervezeti kérdésekkel. A tanfolyamokat rendszerint a célor
szágban szervezik, így a résztvevőknek arra is van lehetőségük, hogy találkozzanak 
ottani kollégáikkal, ami amellett, hogy lehetőséget nyújt a nyelvi készségek fejlesztésére, 
azt is elősegíti, hogy jobban megértsék egymás helyzetét. A tanfolyamokat a célország 
egy-egy nagy tapasztalatokkal rendelkező oktatási intézményével együtt szervezik: az 
angol tanfolyamok lebonyolításában a University of Northumbria at Newcastle, a francia 
tanfolyamok lebonyolításában a Centre International d’Etudes Pédagogiques, a német 
tanfolyamok lebonyolításában az Arbeit und Leben (a Deutscher Gewerkschaftsbund 
és a Német Népfőiskolák közös oktatási intézménye) vesz részt.

A nemzetközi nyelvtanfolyamok az akadémia saját fejlesztésű tananyagait használ
ják, amelyek autentikus szakszervezeti anyagok felhasználásával készültek, az oktatók 
módszertani kultúrájának fejlesztése céljából pedig évente rendeznek továbbképzést 
számukra, ahol nyelvtanárok és a tanfolyamokat szervező szakszervezeti szakértők 
kölcsönösen megismerhetik egymás tapasztalatait és közös stratégiát dolgozhatnak ki 
a tanfolyamok minél sikeresebb lebonyolításának érdekében.
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Nyelvoktatási stratégia
1993 óta alakítja az ESZA saját nyelvoktatási stratégiáját, amely szükségletelemzéssel, 
illetve a szükségletelemzéshez elengedhetetlen anyagok összeállításával kezdődött, 
egy curriculum kidolgozásával és végül speciális tananyagok és oktatási segédanyagok 
kifejlesztésével folytatódott - és folytatódik. A kifejlesztett programok és tananyagok 
felhasználásával ugyanis folyamatosan szervezik a nemzetközi nyelvtanfolyamokat, 
ahol mindig jelentkeznek új igények, születnek új ötletek, amelyek alapján folyamato
san készülnek újabb tananyagok és eszközök.

Az előbb említett dokumentumok - szinte magától értetődően - európai uniós 
projektumok keretében valósultak meg. A folyamat 1993-ban indult egy LINGUA 
projektummal, amelynek címe Global Methodology for diagnosing and analysing the 
foreign language needs of European trade unionists, és amelynek célja egy szükség
letelemzési eszközrendszer kidolgozása volt. Ez egy több részből álló kérdőív-csomag, 
amely a potenciális tanfolyami résztvevőkön kívül a munkaadókat is megszólítja. A 
kérdőív-csomag az Európai Szakszervezeti Akadémia koordinálásában és a dán, hol
land, francia és angol szakszervezeti konföderáció együttműködésével készült. Ezeket 
a kérdőíveket később továbbfejlesztették, majd 1997-ben az ESZA kiadta Language 
Training Needs within a Trade Union Context címmel angolul, majd további három 
európai nyelven (francia, német, spanyol). Az előszóban a következőkkel indokolja a 
kiadó a kérdőívek használatának fontosságát: „A speciális célú nyelvelsajátítás és 
oktatás legújabb és legeredményesebb fejlesztéseit tartottuk szem előtt és helyeztük 
egy szakszervezeti keretbe. A tanulóközpontú módszer megkívánja, hogy a tanfolyam 
kialakításánál a résztvevők igényei álljanak a középpontban. Ezt úgy lehet elérni, hogy 
a szükségletelemzés eredményeit használjuk fel a tanfolyam tervezésének alapjául, 
amit utána a tanár egyeztet a tanulókkal, és a végeredmény úgy alakul ki, hogy az mind 
az egyes résztvevők, mind pedig a csoport igényeinek megfelel.”

A szükségletelemző csomag hat kérdőívből áll:
1. Igények feltárása egy munkahelyen belül', ennek a kérdőívnek az a célja, hogy a 

munkahelyi nyelvtanulás kérdését a munkahelyi vezetéssel tisztázza. A vezetés 
feladata végiggondolni, milyen funkciókban dolgozóknak milyen célból és mi
lyen szinten van szükségük nyelvtudásra. Célszerű egy öt évre szóló képzési 
tervet összeállítani, amely a kedvezményeket és támogatásokat is tartalmazza.

2. Egyéni- és csoportigények feltárása egy munkahelyen belül', ennek a kérdőívnek 
és az előzőnek az összehasonlítása alapja lehet a munkaadó és a munkavállalók 
közötti párbeszédnek, mivel elképzelhető, hogy a vélemények eltérnek.

3. A tanfolyamot megelőző szükségletelemzés', ez a kérdőív a tervezés stádiumában 
járulhat hozzá a tanfolyam sikeréhez. A tervezés három szempontja közül (a 
résztvevők és szükségleteik ismerete, a képzés célja, a nyelvpedagógiai szemlé
let) az első kettőre adhat választ. Tekintettel arra, hogy a potenciális résztvevők 
a tanfolyam nyelvén töltik ki a kérdőívet, a tartalmi kérdéseken kívül a nyelvtu
dási szintjükről is kaphatunk információt.

4. A változó igények elemzése: ezt a kérdőívet a tanfolyam beindulása után töltik ki 
a résztvevők. Arról ad információt, változott-e valakinek az igénye időközben, 
vagy milyen prioritási sorrend alakult ki a résztvevőkben a tanfolyam során az 
egyes tanulási módszerek iránt.
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5. Vélemények a tanfolyam félidejében: fontos az igények folyamatos figyelemmel 
követése, ezt szolgálja ez a kérdőív.

6. A tanfolyam értékelése: ezt a kérdőívet a résztvevők a tanfolyam végén töltik ki. 
Célja az adott tanfolyam sikerességének megállapítása. Útmutatóul szolgál a 
következő tanfolyamok tervezéséhez.

A szükségletelemzési csomagot egy curriculum kidolgozásának elindítása követte 
ugyanebben az évben (1993) és szintén egy LINGUA projektum keretében, tehát EU 
támogatással. A projektum címe: Curricula designed to meet the language learning 
needs of European Trade Unionists (Curricula Guidelines), elkészült 1994-ben.

A curriculum bevezetőjéből két szempont érdemel figyelmet. Az egyik az általános 
alapelvek, a másik a célcsoportra vonatkozó megjegyzések.

Az általános alapelvek között a következő megállapításokat találjuk:
• A kialakítandó tananyagoknak meg kell felelniük az európai szakszervezeti 

tisztségviselők szükségleteinek. A minta curriculumnak meg kell felelnie az egyes 
tanfolyami résztvevők egyéni szükségleteinek, akik a nyelvtanulásban nagyon 
különböző tapasztalatokat szereztek, sőt, lehetséges, hogy ilyen tapasztalataik 
egyáltalán nincsenek.

• Az ebben a keretben kifej lesztett/kifejlesztendő tananyagok nem támaszkodnak 
egyetlen szakszervezeti képzési kultúrára vagy hagyományra, hanem alapvetően 
európaiak, míg maguk az anyagok bármely EU tagországból vagy más országok
ból származhatnak.

• A tananyagok nem támaszkodhatnak egyetlen módszerre sem, több módszert 
egyesítenek magukban, hogy megfeleljenek a különböző tanulási szokásoknak, 
miközben a tanulóközpontúságot tartják szem előtt. Az alkalmazott módszerek 
lehetőséget adnak mind a csoportos, mind az egyéni tanulásra, tanári segítséggel 
vagy anélkül.

• A tananyagokat a tanfolyami résztvevőknek a tanfolyam elején be kell mutatni, 
hogy megítélhessék, megfelelnek-e az elképzeléseiknek, vagy sem.

A célcsoporttal kapcsolatosan a következőket olvashatjuk:
• A célcsoport igen széles, hiszen olyan szakszervezeti nyelvoktatási programokat kell 

megterveznie, amelyek minden EÚ tagország nyelvét és minden szinten lefedik.
• Az itt leírt modellt azoknak, akik tanfolyami programokat és tananyagokat dol

goznak ki speciális igények szerint, ki kell egészíteniük, hogy megfeleljenek 
ezeknek az igényeknek. Ebben a pillanatban a lehetséges célcsoport igen vegyes 
összetételt mutat, hiszen beletartozik minden EU tagország olyan lakója, akinek 
szakszervezeti tevékenységével kapcsolatban szakmai vagy társadalmi célból 
valamely másik tagország nyelvét kell használnia. A szakszervezet struktúráján 
belül ide tartozik az egyszerű tag, aki más országbeli kollégájával akar kapcsolatot 
kiépíteni vagy elhelyezkedési esélyeit akarja javítani, mint az a választott felső 
vezető is, akinek a szakszervezet vagy a munkahely megbízásából európai szinten 
kell valamilyen feladatot megoldani, pl. nemzetközi projektumban vagy európai 
üzemi tanácsban részt venni.

A programok tartalmát illetően a curriculum általános és speciális témákat jelöl meg. 
Általános témák például.: Bevezetés az EU szakszervezeti rendszerébe, Az európai 
intézményrendszer, Munkavállalói jogok stb.; speciális témák, például: Üzemi taná
csok, a Schengeni Egyezmény, Emberi erőforrás gazdálkodás stb.
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A nyelvi teljesítmény szempontjából négy szintet különböztet meg a tervezet: 1) 
Alapszint; 2) Alsó középszint; 3) Felső középszint; 4) Haladó szint. Ezeket a szinteket 
az EU-ban szokásos besorolás alapján alakították ki, a következő intézményekben 
kialakult álláspontok alapján: Európatanács; Royal Society of Arts Business Language 
Competence Scheme; International Certificate Conference; Languages Lead Body, 
valamint a LINGUA program keretében kidolgozott European Certificate of Attain
ment in Modem Languages követelményrendszere alapján.

A fenti elvek alapján és a LINGUA program támogatásával fokozatosan kidolgo
zásra kerültek oktatási segédanyagok, előbb az angol, francia és német 3-4. szint videó- 
és hangkazettákkal, majd az angol 1. szint, végül a multimédiás angol (METE) 2. szint. 
Ezeket az anyagokat az ESZA által szervezett és az EU által támogatott nyelvtanfo
lyamokon használták és használják, amennyiben a jelentkezők száma a tanfolyamok 
indítását lehetővé teszi.

Ugyancsak a LINGUA program támogatásával került kidolgozásra az oktatási 
anyagokkal párhuzamosan egy tanári segédkönyv az ESZA, a University of Northum
bria, a FOREM (Madrid) és a Proteo Fare Sapere (Róma) közreműködésével, amelynek 
célja segítséget nyújtani azoknak a nyelvtanároknak, akik speciális szakszervezeti 
tanfolyamokat vezetnek. A segédkönyv (a közreműködők nemzetiségének megfelelő
en) angol, francia, olasz és spanyol nyelven jelent meg.

Arra a kérdésre, hogy miért van szükség speciális tanári segédkönyvre ennél a 
célcsoportnál, Szépe „György Negyvenegy tétel a nyelvpolitika köréből” című írásában 
kapunk választ. A 36. tétel a következőképpen hangzik: „A nemzetközi együttműkö
déseknek, a nemzetközi szervezeteknek, valamint a nemzetközi integrációnak a nyelvi 
problémái különleges figyelmet érdemelnek nemcsak önmagukban, hanem a nyelvta
nítással összefüggésben is. Ez azt jelenti, hogy a tanulókat nemcsak a »nyelvországban« 
való kommunikációra kell felkészíteni, hanem ezekben az új típusú feladatokban való 
részvételre is. Itt ugyanis a nyelv tényleg csak »eszköz típusú« motivációjú” (Szépe, 
2001). Egyértelmű, hogy erre a feladatra a nyelvtanárokat is fel kell készíteni. Ezzel 
kapcsolatosan a tanári segédkönyvben a következőket olvashatjuk: „Azoknak a nyelv
tanároknak, akik szakszervezeti aktivistákat tanítanak, tájékozottnak kell lenniük a 
szakszervezettel és a hozzá kapcsolódó kérdésekkel foglalkozó témákban, és pozitívan 
kell viszonyulniuk a szakszervezeti mozgalom célkitűzéseihez. Ugyanakkor elkerülhe
tetlen, hogy a tanfolyamok résztvevői ne legyenek tájékozottabbak a saját szervezetü
kön belül betöltött szerepüket illetően, ami egy felbecsülhetetlen és autentikus infor
mációcserét fog eredményezni a csoporton belül, valamint a tanárok és a csoport tagjai 
között” (Language Tutors’ Manual, 1995).

Az Európai Szakszervezeti Akadémia 1994-ben szervezett egy nemzetközi szemi
náriumot neves szakemberek részvételével a Newcastle-i Egyetemen, amelyet a LIN
GUA program támogatott, és amelynek eredményeképpen egy fontos elméleti és 
módszertani megállapításokat tartalmazó dokumentum jött létre, a Making it Work: 
effective language training strategies for European trade unionists. A dokumentum 
1995-ben megjelent angol és francia nyelven az ESZA (ETUCO) kiadásában. Ez a 
dokumentum - amint az alcíme is jelzi - fontos mérföldkő az ESZSZ nyelvpolitikája 
kodifikálásának folyamatában. A stratégia lényegét a következő néhány mondat fog
lalja össze: „... a többség egyetértett azzal, hogy tekintettel arra, hogy a szakszervezetek 
európai kontextusban működnek, lényeges, hogy a szakszervezetek a nyelvtanulást
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általános prioritásként kezeljék, mivel a nyelvtudás Európa jövőjének előfeltétele. 
Elhangzott az is, hogy a szakszervezeti tisztség viselők olyan gazdasági környezetben 
képviselik a tagságot, amely egyre inkább európai. Annak érdekében, hogy működni 
tudjanak ezen a szinten, a szakszervezeti aktivistáknak sokkal szélesebb keretek között 
kell kommunikálniuk egymással, ami azt jelenti, hogy nyelvtanulásra - ha különböző 
fokon is - minden tisztségviselőnek és tagnak szüksége van. Ebben az összefüggésben 
minden küldött felismerte annak szükségességét, hogy a nyelvtanulásnak prioritása 
legyen, és az a két struktúra, amelyen belül mindenki elfogadta a nyelvtudás fontossá
gát, a nemzetközi szakszervezeti intézmények és az európai üzemi tanácsok” (Making 
it work, 1995).

Az ESZSZ Oktatási Tanácsa 1997-ben megvonta az előző három év oktatási 
tapasztalatainak mérlegét, és meghatározta a további feladatokat. Az értékelés során 
azt állapították meg, hogy a nyelvoktatás egyre fontosabb helyet kap az európai 
szakszervezetek, így a szövetség stratégiájában is. Az 1992-ben elindított és évi két 
alkalommal megszervezett angol nyelvi tanfolyamok népszerűsége folyamatosan nő, 
míg az 1995-ben indított és ugyancsak évi két alkalomra tervezett francia és német 
tanfolyamok iránti érdeklődés fokozatosan csökken. Ennek az okát abban látják, hogy 
ugyanúgy, mint európai szinten általában, szakszervezeti körökben is az a tendencia 
figyelhető meg, hogy az angol nyelvet használják leggyakrabban közvetítő nyelvként. 
A francia és német nyelvet inkább a határ menti együttműködéseknél, illetve azoknál 
az európai üzemi tanácsoknál használják, ahol az anyavállalat francia vagy német.

A következtetéseket a jelentés a következőkben foglalja össze: „Az eddig összegyűlt 
tapasztalatok, elemzések és beszámolók alapján világos, hogy a nemzeti szakszervezeti 
szövetségek mindinkább felismerik azt a tényt, hogy az idegen nyelvek ismerete képezi 
a multinacionális szinten történő kommunikáció és együttműködés egyik szükséges 
alapját. Ez különösen igaz az európai üzemi tanácsok munkája szempontjából, akiknek 
meg kell állapodniuk az érintett országok közötti kommunikáció közös nyelvét illetően, 
ha egy hatékony közös stratégiát akarnak megvalósítani” (Report of the ETUC, 1997).

Az előbbiekben megfogalmazott igények megvalósítása érdekében az Oktatási 
Tanács tíz pontban foglalta össze a feladatokat:

• Egy európai szakszervezeti nyelvoktatási hálózat létrehozása;
• Rugalmas nyelvtanfolyami modulok kialakítása, amelyek különböző szintű cél

csoportoknál alkalmazhatók;
• Elektronikus távoktatási lehetőség megteremtése az Internet segítségével;
• E-mail kapcsolatteremtési lehetőségek tanárok és tanfolyami hallgatók számára 

a távoktatási lehetőségek kibővítése érdekében;
• A TUTUF fórum (Trade Union Training User Forum) létrehozása cserekapcsola

tok kialakítása céljából;
• Nyelvoktatási szeminárium (Language Learning Workshop) megszervezése min

den évben, ahol az összes érintett (oktató, szervező, szakértő) tapasztalatokat 
cserélhet és alakíthatja az ESZSZ nyelvoktatási stratégiáját;

• A közép- és kelet-európai szakszervezetek mind erőteljesebb bevonása a nyelv
oktatási programokba;

• Az európai uniós pályázatok lehetőségeinek kihasználása;
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• Módszertani továbbképzések nyelvtanárok számára egy egységes európai stan
dard kialakítása céljából,

• További oktatási segédanyagok kidolgozása szakszervezeti tanfolyamok számára. 
Ezeknek a feladatoknak jelentős része mára már vagy megvalósult, vagy megvalósulása 
folyamatban van.

A nyelvoktatással kapcsolatban megvalósulni látszik Alain Mine jóslata: az 1999- 
ben és 2000-ben meghirdetett nemzetközi francia és német nyelvtanfolyamok elegendő 
jelentkező hiánya miatt elmaradtak, 2001-ben már meg sem hirdették őket. Az angol 
tanfolyamok iránt ezzel szemben egyre nagyobb az érdeklődés, a jelentkezőket a 
jelentkezés sorrendjében fogadják. A „Language Learning” szemináriumok munka
nyelve ugyan továbbra is angol és francia, a franciát azonban csupán a résztvevők 
elenyésző része (néhány francia résztvevő) használja.

Az ESZSZ rendezvényein használt munkanyelvek
Tekintettel arra, hogy az Európai Szakszervezeti Szövetségben már megvalósult az 
„egyesült Európa”, lehetőség van arra, hogy a konferenciák és tanácskozások munka
nyelveire vonatkozó gyakorlatból bizonyos következtetéseket vonjunk le a várható 
igényekre és problémákra vonatkozóan.

A tanácskozások munkanyelve - a résztvevők körétől függően - rendszerint angol, 
francia, orosz és a vendéglátó ország nyelve. Ez utóbbit két dolog is indokolja: egyrészt 
a vendéglátó ország általában nagyobb létszámmal képviselteti magát, másrészt a 
tolmácsolás így gördülékenyebb, ugyanis a tolmácsok rendszerint helybeliek, így a 
vezémyelv a vendéglátó ország nyelve lehet. Nem véletlen, hogy az Oktatási Tanács 
éves tanácskozásain kiemelt szerepet kap minden alkalommal a nyelvoktatás kérdése, 
ugyanis a megfelelő képviselő kiválasztása majdnem minden szervezet számára prob
lematikus a használható nyelvtudással rendelkező szakértők hiánya miatt. A kiválasztás 
elsődleges szempontjának így a nyelvtudásnak kell lennie, ez viszont gyengíti a 
szakmaiságot. Volt egy próbálkozás, amikor a szervezők a téma fontossága miatt a 
szakmai ismereteket kívánták előtérbe helyezni, és emiatt a tanácskozásnak kilenc 
munkanyelve lett, ez a kísérlet azonban teljes kudarcba fulladt.

A levonható következtetések:
• Jóllehet napjainkban még tapasztalható némi érzelmi alapú elutasítás az orosz 

nyelvvel kapcsolatban a kelet-európai országok képviselői részéről, a használható 
nyelvtudás jelen van. Ez különösen a volt szovjet tagköztársaságok lakóira vonat
kozik, akik a nemzetközi tanácskozásokon az informális beszélgetésekben egy
más között természetes módon használják az orosz nyelvet, a hivatalos felszóla
lásokban inkább birkóznak az angol nyelvvel.

• Két-három munkanyelvnél többet nem érdemes használni. Ezek a fentebb említett 
nyelvek lehetnek. Egyértelműen az állapítható meg, hogy minél több ország (és 
nyelv) tagja egy nemzetközi szervezetnek, annál inkább egy nyelv egyeduralma 
erősödik. Ez jelen esetben az angol nyelv.

• Az utóbbi tényből következően valóban komolyan kell venni azt a sokszor 
elhangzott megállapítást, hogy az angol nyelv oktatására nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni - mégpedig azért, hogy a szakmai szempontok ne sérüljenek. Ha ugyanis 
elegendő nyelvet beszélő szakember áll rendelkezésre, a kiválasztásnál nem a 
nyelvi, hanem a szakmai szempontok dönthetnek.
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Szakszervezeti oktatás

A tanfolyamok nyelve
A nemzetközi tanfolyamok nyelve, ha széleskörű a szervezés - a többi nemzetközi 
rendezvényhez hasonlóan - angol, francia, illetve a vendéglátó ország nyelve; szűkebb 
körű szervezés esetén (csak az országok egy szűkebb körét érintő téma esetén), vagy 
egy fontosabb téma több helyszínen történő feldolgozása esetén az érintett országok 
nyelve. Ez utóbbi esetben is előfordulhat azonban, hogy az angol vagy francia nyelv is 
bekerül a munkanyelvek közé, amennyiben valamilyen brüsszeli európai uniós szakértő 
is részt vesz oktatóként a munkában.

Az oktatási segédanyagok
Az európai szintű témákat érintő oktatási segédanyagokat az Európai Szakszervezeti 
Akadémiájának forrásközpontja (ETUCO Resource Centre) tartja nyilván és őrzi 
egy-egy példányban. A nyilvántartás megtekintésekor első látásra az lehet az ember 
érzése, hogy itt már magvalósult az EU soknyelvűségre való törekvése, hiszen vala
mennyi tagszervezet nyelvén találhatók tananyagok a forrásközpontban. Ennek azonban 
egyszerű technikai magyarázata van. Amennyiben ugyanis ezek az anyagok központilag 
készülnek, akkor az alapváltozat rendszerint angol nyelvű, de készül francia nyelvű változat 
is, ritkábban esetleg német, és a tagszervezeteknek lehetőségük van EU támogatással (a 
költségek 50 százalékát az Unió fedezi) lefordítani saját nyelvükre. Amennyiben az anyag 
valamilyen uniós program keretében készül, a program végén minden résztvevő ország 
nyelvén is rendelkezésre kell álljon az oktatási segédanyag. Ugyanez a helyzet, ha az adott 
tananyag több ország szervezeteinek együttműködésében készül. Ha egy ország valamely 
szervezete készít tananyagot, akkor az természetesen az adott ország nyelvén kerül a 
nyilvántartásba. Fordítási támogatás igénylésére ebben az esetben is lehetőség van.

Távoktatás, multimédiás tananyagok. Internet
Tekintettel arra, hogy minden fajta szakszervezeti oktatás alapvetően felnőttoktatás, a 
legnagyobb probléma ebben a körben a képzésre fordítható idő. A dolgozó ember nem 
tud bármikor, bármilyen hosszú időre távol maradni a munkájától. Hatványozottan igaz 
ez a nemzetközi oktatásban. Megoldásnak napjainkban a távoktatás tűnik, amelynek 
korszerű formája magában foglalja a számítástechnikát is. Az informatikával kombinált 
távoktatásra egy új elnevezés is keletkezett: a telematika.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség 2000 májusában konferenciát rendezett a 
svédországi Runöben Az európai szakszervezetek és a távoktatás címmel, amelyen 
értékelték a két uniós támogatással megvalósított projektum, az ETUE-net (European 
Trade Union Education Network) és az ETUDE (European Trade Union Distance 
Education) eredményeit. A helyszín nem volt véletlen, hiszen mindkét projektum 
technikai kivitelezője Svédország volt. Az értékelés pozitív volt, mindenki egyetértett 
abban, hogy ezt a területet fejleszteni kell. A leglényegesebb feladatokat a konferencia 
egyik szakértő előadója, Marc Bélanger, az ILO Torinói Oktatási Központjának mun
katársa foglalta össze a legtömörebben: „Az elektronikus tanulás taktikailag fontos. Az 
elektronikus oktatás a szakszervezetek túlélése szempontjából lényeges, mivel a gaz
dasági életünket fokozatosan »elektronikussá« alakítjuk. A jó számítógépes szakszer
vezeti oktatás szervezésének néhány fontos eleme a következő: el kell indítani az
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elektronikus úton oktatni képes tanárok kiképzését, ki kell fejleszteni elektronikus 
tananyagokat, ki kell dolgozni munkavállaló-központú elektronikus módszereket, kí
sérleti projektumokat kell indítani, és ki kell értékeli őket, ki kell alakítani a szakszer
vezeti oktatók világméretű hálózatát, össze kell kapcsolni a szakszervezeti és egyetemi 
közösségeket, az oktatást a szakszervezeti tevékenység középpontjába kell helyezni, 
létre kell hozni a hyper-linkkel elérhető oktatási segédanyagok könyvtárát, létre kell 
hozni egy Globális Szakszervezeti Akadémiát, és ki kell dolgozni egy speciális szak
szervezeti kommunikációs technikát, hogy segíteni lehessen a szakszervezeteknek, 
különösen a fejlődő világban.”

Mindennek azonban az anyagi és szakmai nehézségeken túl egy kikerülhetetlen 
előfeltétele van: a közös nyelv. A runöi konferenciának - ugyanúgy, ahogy egyre több 
tanácskozásnak az utóbbi időben - csak egy munkanyelve volt: az angol.

A multimédiás CD-k, valamint az internetes honlapok rendszerint angol és francia 
nyelven használhatók. Amennyiben csak egy nyelven, akkor az az angol. Az ESZSZ 
honlapján például jelenleg 76 munkaanyag (working document) található, ennek mind
egyike olvasható angolul, 73 franciául is, ugyanakkor csak 15 németül. Más nyelven a 
központi honlapon nincsenek dokumentumok.

Összefoglalás
Az Európai Szakszervezeti Szövetség nyelvpolitikája alapelveiben igyekszik követni 
az EU előírásait, gyakorlata azonban sok esetben kénytelen engedni az ésszerűség 
kényszerének. így például gyakran kerül a tanácskozások munkanyelvei közé az orosz, 
bár nem uniós nyelv, és egyre gyakrabban fordul elő, hogy egy-egy rendezvénynek csak 
egy munkanyelve van: az angol. Úgy tűnik, Alain Mine jóslata valóra válik.

Egy dolog biztos: lehet vita a nyelvhasználattal kapcsolatos részletkérdésekben, 
azzal azonban mindenki egyetért - és ez az álláspont megjelenik minden fontos 
dokumentumban és nyilatkozatban -, hogy a kommunikáció a közös európai szintű 
tevékenység eredményességének legfontosabb előfeltétele, a közös nyelv pedig ehhez 
elengedhetetlen. így érthető, hogy az ESZSZ oktatási tevékenységében a nyelvoktatás 
és az ehhez szükséges segédanyagok kifejlesztése első számú prioritás.
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